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ค ำน ำ 

 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการการศึกษา       
ในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียน โดยมีแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในทุกจังหวัด ประกอบด้วย การพัฒนาโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนคุณภาพ      
ของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  

 ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมกับ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (สระบุรี) ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน) ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ และโรงเรียนเครือข่าย 

 ขอขอบคุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1  และ เขต 2 และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 คณะท างาน      
ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสนี้ 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 21 กุมภาพันธ์ 2564 
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สำรบัญ 

 
  หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ ข 
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 

1 

 ผู้รับผิดชอบการด าเนินการในแต่ละจังหวัด 3 
 รายละเอียดการด าเนินการ 3 
ข้อเสนอ โรงเรียนคุณภำพของชุมชน   
 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์  6 
ควำมคิดเห็นของผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรในจังหวัดสระบุรี และศึกษำธิกำรจังหวัดสระบุรี 11 
ข้อเสนออ่ืน ๆ จำกกำรลงพื้นที่เพื่อด ำเนินกำร 11 
ภำคผนวก  
 ภาพประกอบการด าเนินงาน 14 
 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ที่ 6/2564  13 
 คณะผู้จัดท า 20 
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รำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบรุี เขต 1 

ทีอ่ยู่ : ถนนมิตรภาพ ต าบลปากเพียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 036-351-800 , 036-351-804 โทรสาร 036-351-798  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : director.sbr1@obecmail.obec.go.th 
เว็บไซด์ : http://www1.srb1.go.th 
 

ผู้บริหำรกำรศึกษำ : 
(1) นายฉลาด  สาโยธา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
(2) นายเกษม  พูลสงค์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
(3) นายสุธรรม  เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
(4) นางกนิษฐา  ช่างถม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษา สถานศึกษาเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
สร้างสรรค์พ้ืนที่การเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

ค่ำนิยมหลัก 5 ประกำร 
1) Excellent Moral  คุณธรรมที่เป็นเลิศ 
2) Excellent Wisdom  ปัญญาที่เป็นเลิศ  
3) Excellent Public Mind จิตสาธารณะทีเ่ป็นเลิศ  
4) Excellent Collaboration การมีส่วนร่วมที่เป็นเลิศ 
5) Excellent Organization องค์กรที่เป็นเลิศ 

 

เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) :  

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ  

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ (Teacher Quality) :  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรม     

แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
3. ผู้บริหารคุณภาพ (Administer Quality) :  

 ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าทางวิชาการและเป็นครูของครู  
4. สถานศึกษาคุณภาพ (School Quality) :  

 สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เน้นผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน และท้องถิ่น  

 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ (Area Quality) :  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

และการให้บริการ  
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จุดเน้น 
 1. เด็กระดับปฐมวัยได้รับการเสริมภาษาและมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับด ี
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 3. ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นทุกคน 
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตและจิตสาธารณะ 
 5. ผู้เรียนทุกคนมีความปลอดภัย 

6. ครูมีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 7. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 8. 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ    
 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 

และได้มาตรฐาน  
 

2. จ ำนวนโรงเรียน ในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 121 

โรงเรียน ประกอบด้วย 
(1) อ าเภอเมืองสระบุรี   จ านวน 22 แห่ง 
(2) อ าเภอพระพุทธบาท  จ านวน 25 แห่ง 
(3) อ าเภอเสาไห้   จ านวน 18 แห่ง 
(4) อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน 17 แห่ง 
(5) อ าเภอหนองแซง   จ านวน 10 แห่ง 
(6) อ าเภอดอนพุด   จ านวน 4 แห่ง 
(7) อ าเภอหนองโดน    จ านวน 6 แห่ง 
(8) อ าเภอบ้านหมอ    จ านวน 19 แห่ง 

 
 กำรพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนที่มีควำมเหมำะสมในกำรพัฒนำเป็น โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13  มกราคม 2564   เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ที่ผ่านมา 
ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา , ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา , กลุ่มบริหารงานบุคคล , กลุ่มบริหารนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม และ ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน 
ร่วมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (เพ่ิมเติม) แผนแม่บท (Master Plan) โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 
ในการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เรียงล าดับ ดังนี้ 

(1) โรงเรียนที่จะด าเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองแซง
ศีลวุฒาจารย์ กลุ่มโรงเรียนหนองแซง อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุร ี

(2) การจัดล าดับเพื่อรองรับการด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 
2. โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 
3. โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 
4. โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 
5. โรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล) 
6. โรงเรียนท้ายพิกุล (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 
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7. โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจ ากัดสงเคราะห์ 3) 
8. โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) 
9. โรงเรียนวัดพุแค 
10. โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 
11. โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 
12. โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 
13. โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) 
14. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 
15. โรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บ ารุง) 

  

 3. แผนที่สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 

 
 4. ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรในแต่ละจังหวัด  

ชื่อ-สกุล  นำยฉลำด  สำโยธำ ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร สพป. สระบุรี เขต 1 
ชื่อ-สกุล  นำงกนิษฐำ  ช่ำงถม ต าแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำร สพป. สระบุรี เขต 1 
 

     5. รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
5.1 ลงพ้ืนที่ ระหว่าง วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2564 
5.2 ประสำนงำนและรับฟังควำมคิดเห็นกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากศึกษาธิการจังหวัด 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

(1) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 
เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2563 

      รำยละเอียด คณะผู้บริหารจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ
ศึกษานิเทศก์ ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรของโรงเรียน โดยในระยะแรก
เป็นการด าเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
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จึงไม่ได้ประสานงานการลงพ้ืนที่ชุมชน ณ อ าเภอหนองแซง กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน (น าร่อง) และโรงเรียนเครือข่าย เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนคุณคุณภาพของชุมชน โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม และในครั้งนั้นได้ลงพ้ืนที่ ณ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 
โรงเรียนวัดหนองหัวโพ และโรงเรียนวัดเขาดิน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมรับฟังข้อมูลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 

 
 

(2) ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระบุรี ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 และ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 
      รำยละเอียด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางชฎารัตน์ สิงหเดชากุล พร้อมคณะ       

และคณะผู้บริหารจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และคณะผู้บริหารจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 , เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และศึกษานิเทศก์        
ลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูล สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรของโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (น าร่อง) และโรงเรียนเครือข่าย ภาคเช้า ณ โรงเรียนอนุบาล
หนองแซงศีลวุฒาจารย์ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง และภาคบ่าย โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (น าร่อง)             
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ร่วมรับฟังข้อมูลในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน การตรวจติดตาม เพ่ือเป็น
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง โดยโรงเรียนน าร่องทั้ง 2 แห่ง ได้น าเสนอข้อมูล ภาพความส าเร็จ     
ของการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ผ่านมา 
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5.3 ข้อเสนอโรงเรียน (ตามบัญชีที่ขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
     (1) โรงเรียนคุณภำพของชุมชน  

โรงเรียนคุณภำพของชุมชน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สระบุรี เขต 1 
คือ โรงเรียนอนุบำลหนองแซงศีลวุฒำจำรย์  
  ข้อมูลพื้นฐำน 
  ที่อยู่ : หมูท่ี่ 4 บ้านงิ้วงาม ต าบล หนองควายโซ อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 
  พ้ืนที่ : 10 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา 
  จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร : 18 คน 
  จ านวนนักเรียน : 369 คน 
  ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา และระดับชั้นประถมศึกษา 

เนื่องจำก เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ชุมชน เนื่องจากเป็นโรงเรียน
ศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคมสะดวกสบาย และมีผู้บริหาร 
 

แผนที่ตั้งโรงเรียนอนุบำลหนองแซงศีลวุฒำจำรย์ 
 

 
สืบค้นข้อมูล จาก : Google Map เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 
แผนที่สถานศึกษา กลุ่มอ าเภออหนองแซง 
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ข้อมูลโรงเภรียนเภครือข่าย 
 
โรงเรียนคุณภำพ

ของชุมชน 
โรงเรียนเครือข่ำย 

ระยะทำงถึง รร. 
เป้ำหมำย (กิโลเมตร) 

ผู้บริหำร 
(คน) 

ครู 
(คน) 

บุลำกรทำง
กำรศึกษำ (คน) 

นักเรียน 
ปี 2563 (คน) 

หมำยเหตุ 

โรงเรียน
อนุบาล 
หนองแซง
ศีลวุฒาจารย์ 

1. วัดเขาดิน 8 - 1 2 26 2-0-0 ส 
2. วัดหนองกีบม้า 7  - 3 3 42 2-0-200 ส 
3. วัดบ้านใหม่ 5.5 - 1 2 17 4-0-0 ส 
4. วัดหนองหัวโพ 6.5 - 1 3 25 3-0-0 ส 
5. วัดหนองสองห้อง 9.5 - 2 1 18 13-2-0 ส 
6. วัดหนองทางบุญ 5.5 - 2 - 23 12-0-0 ส 

รวม 6 โรงเรียน - - 10 11 151 - 
 

แผนที่สถำนศึกษำเครือข่ำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

 
 

รูปแบบ (Model) กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชนโรงเรียนอนุบำลหนองแซงศีลวุฒำจำรย์ 
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 งบประมำณที่ขอ 
 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ของบประมาณในการลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 17,093,800 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ล ำดับ รำยกำร งบประมำณ (บำท) 
1 อาคารเรียน สปช. 105/29  

(5 ห้องเรียน ชั้นบน 4 ห้อง,ชั้นล่าง 1 ห้อง)  
4,757,000 

2 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 3,405,000 
3 บ้านพักข้าราชการ บ้านแฝด 204/61 (ฝ) 4,947,000 
4 ส้วมนักเรียน ญ 4 ที่/49 400,200 
5 ถนนคอนกรีต 220,900 
6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3,363,700 
 รวม 17,093,800 

 
 ควำมคำดหวังเม่ือได้เป็นโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
 1. ด้านอาคารเรียน 
  1) อาคารเรียนที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง 
  2) ห้องเรียนทุกห้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษา เช่น โปรเจคเตอร์  
      แอคทีฟบอร์ด คอมพิวเตอร์ 
  3) ห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา 
  1) อาคาร หลังคาคลุมอเนกประสงค์ตามมาตรฐาน 
  2) บ้านพักครู  
  3) โรงอาหาร หอประชุม 
  4) มีห้องน้ า ห้องสุขาเพียงพอ 
  5) ห้องสมุดพร้อมสื่ออุปกรณ์ 
  6) ห้องพยาบาล 
  7) สนามกีฬาอเนกประสงค์ เช่น สนามฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ปิงปอง  
  8) สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น รั้ว ถนน รางระบายน้ า สนามเด็กเล่น  
  9) ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร์  
      โซล่าเซลล์ ฯลฯ 
  10) ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 
  11) ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน  เช่น กล้องวงจรปิด 
  12) รถ รับ-ส่ง นักเรียนที่ได้มาตรฐาน 
 3. ด้านกายภาพ 
  1) เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สวนพฤกษศาสตร์ 
  2) สภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4. ด้านวิชาการ 
  1) มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  2) บูรณาการปรับการสอนสร้างสมรรถนะ 
  3) ประเมินพฤติกรรมลดการท่องจ า   
  4) วัดแววความชอบความถนัด 
  5) ระบบสะสมหน่วยกิตเชื่อมโยงอาชีวศึกษา 
  6) ตั้งเป้าหมายชีวิต การงาน การเรียนรู้ 
 5. ด้านบุคลากร 
  1) ครูครบชั้น ครบวิชาเอก 
  2) ครูพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ครูเชี่ยวชาญ ด้านภาษา ดนตรี  ศิลปะ 
  3) มีบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 
  4) บุคลากรอ่ืน  ๆเช่น นักการภารโรง พนักงานขับรถ ยามรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน แม่ครัว 
 6. ด้านงบประมาณ 
  ได้รับงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาวิชาการตามวัตถุประสงค์
โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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แผนผังโรงเรียนอนุบำลหนองแซงศีลวุฒำจำรย์ (ปัจจุบัน) 

 
 

แผนผังสภำพปัจจุบันโรงเรียนอนุบำลหนองแซงศีลวุฒำจำรย์ 

 
 

แผนผังโรงเรียนอนุบำลหนองแซงศีลวุฒำจำรย์ (ที่คำดหวัง) 
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 ควำมพร้อมและควำมเหมำะสมของโรงเรียน  
 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม และความเหมาะสม    
ที่จะพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเครือข่ายที่คาดว่าจะมาเรียนรวมมีแนวโน้ม        
ที่จะมีจ านวนนักเรียนลดลง และขาดผู้บริหารโรงเรียน โดยมีความพร้อมและความเหมาะสม ดังนี้ 
 1) ด้านกายภาพ  
     ก. สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนหลักท่ีให้นักเรียนจากโรงเรียนอื่นมาเรียนรวมได้ในอัตรา  
1 : 6 ขึ้นไป  
  ข. มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษารองรับผู้เรียน 
 ค. มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมสะดวกสบาย 

3) ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ก. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และ

ริเริ่มสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือแสวงหาทรัพยากรงบประมาณมาจ้างครูอัตราจ้าง จ านวน      
2 คน เพื่อสอนวิชาคอมพิวเตอร์และดนตรีไทย  
  ข. ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3) ด้านภาคีเครือข่าย 

     ก. ชุมชนมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 
     ข. ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าท้องถิ่น และ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
  
 ควำมคิดเห็นของผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรในจังหวัดสระบุรีและศึกษำธิกำรจังหวัดสระบุรี 
 โดยคณะบูรณาการการศึกษามีมติก าหนดชื่อโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่ เป็นโรงเรียนน าร่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 โรงเรียนคุณภำพของชุมชน  
 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 
 เนื่องจาก มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และด้านกายภาพที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ให้สามารถมีครูครบชั้นและครบวิชาเอก รวมถึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุนด้านการศึกษาที่ครบครัน 
เพ่ือรองรับนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และมีความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา และภาคส่วน   
ในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  
 

ข้อเสนออ่ืน ๆ จำกกำรลงพื้นที่เพื่อด ำเนินกำร ดังนี้ 
1) ควรเร่งท าความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนของนักเรียนในโรงเรียน 

เครือข่าย ที่จะต้องมาเรียนรวมกับ โรงเรียนเป้าหมายเพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญ ว่าบุตรหลานจะได้รับ
การศึกษาที่ดีข้ึน เนื่องจากโรงเรียนเป้าหมายมีความพร้อมกว่าโรงเรียนเดิมในทุกมิติ 

2) นักเรียนในจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ซึ่งมีอาชีพรับจ้าง ผู้ปกครองจึงมีความ
กังวลว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายให้บุตรหลานเดินทางไปเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย ซึ่งผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ผู้ตรวจราชการประทรวงศึกษาธิการ) ในการลงพ้ืนที่  ได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบแล้วว่า
กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมรถโดยสารประจ าทางปลดระวางจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฯ  
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ส าหรับเป็นยานพาหนะของนักเรียน นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังมีข้อกังวลเรื่องไม่มีก าลังที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่เรียกเก็บโดยโรงเรียนเป้าหมาย (กรณีโรงเรียนเครือข่ายที่จะต้องมาเรียนร่วม) 

 
ข้อเสนอเกี่ยวกับสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

  ภาพอนาคต โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ จะด าเนินการประสานเพ่ือสร้างความร่วมมือ     
ในการจัดท าหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี (MOU) เพ่ือต่อยอดความร่วมมือกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในพ้ืนที่ ในการเตรียมพ้ืนฐานของนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา หรือพัฒนาทักษะ   
ด้านวิชาชีพส าหรับใช้ประกอบอาชีพในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
           ( นายฉลาด  สาโยธา ) 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ( นางกนิษฐา  ช่างถม ) 
  รองผู้อ านวยการ สพป. สระบุรี เขต 1 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป. สระบุรี เขต 1 

   
 

   
 



 

15 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป. สระบุรี เขต 1 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป. สระบุรี เขต 1 

 
 
 
 
 



 

17 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป. สระบุรี เขต 1 

 



 

18 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป. สระบุรี เขต 1 



 

19 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป. สระบุรี เขต 1 
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คณะผู้จัดท ำ 

 
คณะที่ปรึกษำ 

1. นายฉลาด  สาโยธา         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
2. นายเกษม  พูลสงค์     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
3. นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
4. นางกนิษฐา  ช่างถม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 
คณะท ำงำนจัดท ำรูปเล่มรำยงำน 

1. นางกนิษฐา  ช่างถม  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
2. นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
3. นายสหพร  สกนธ์ก าแหง  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป. สระบุรี เขต 1 

 


